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Esborrany
(Subjecte a Canvis)

Informe d'auditoria independent de comptes anuals abreujats
Al Patronat de la FUNDACIÓ CENTRE D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA DE LA UPC,
Informe sobre els comptes anuals abreujats
Hem auditat els comptes anuals abreujats adjunts de la FUNDACIÓ CENTRE D’INNOVACIÓ I
TECNOLOGIA DE LA UPC (en endavant “La Fundació”), que comprenen el balanç abreujat
a 31 de desembre de 2015, el compte de pèrdues i guanys abreujat, l’estat abreujat de
canvis en el patrimoni net i la memòria abreujada corresponents a l’exercici finalitzat en
aquesta data.
Responsabilitat del Patronat en relació amb els comptes anuals abreujats.
Els membres de l’Òrgan de Govern de la Fundació són responsables de formular els
comptes anuals abreujats adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de
la situació financera i dels resultats de FUNDACIÓ CENTRE D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
DE LA UPC, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a
l’entitat a Espanya, que s’identifica en la nota 2 a) de la memòria abreujada adjunta, i del
control intern que considerin necessari per a permetre la preparació de comptes anuals
abreujats lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error.
Responsabilitat de l’auditor
La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals abreujats
adjunts basada en la nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat
amb la normativa reguladora de l’auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta
normativa exigeix que complim els requeriments d’ètica, així com que planifiquem i
executem l’auditoria a la fi d’obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals
abreujats estan lliures d’incorreccions materials.
Una auditoria requereix l’aplicació de procediments per a obtenir evidència d’auditoria
sobre els imports i la informació revelada en els comptes anuals abreujats. Els
procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels riscos
d’incorrecció material en els comptes anuals abreujats, deguda a frau o error. En efectuar
aquestes valoracions del risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant per a la
formulació per part de l’entitat dels comptes anuals abreujats, a fi de dissenyar els
procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la
finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat. Una
auditoria també inclou l’avaluació de l’adequació de les polítiques comptables aplicades i
de la raonabilitat de les estimacions comptables realitzades per la direcció, així com
l’avaluació de la presentació dels comptes anuals abreujats presos en el seu conjunt.
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i
adequada per a la nostra opinió d’auditoria.

Esborrany
(Subjecte a Canvis)
II

Opinió
Segons la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’entitat
FUNDACIÓ CENTRE D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA DE LA UPC, a 31 de desembre de 2015,
així com dels seus resultats corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data, de
conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en
particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.
BDO Auditores, S.L.P.

_______________
Ramón Roger Rull
Soci-Auditor de Comptes
Barcelona, 22 de juny de 2016

L'esborrany d'aquest informe no s'ha sotmès encara als procediments habituals de revisió interna de
la nostra Firma i, per tant, ens reservem el dret de fer les modificacions, insercions o supressions
que considerem convenients que poguessin resultar d'aquest procés.

FUNDACIÓ CENTRE d’INNOVACIÓ i TECNOLOGIA
de la UNIVERSITAT POLITÈCNICA de CATALUNYA

COMPTES ANUALS ABREUJATS
a 31 de DESEMBRE de 2015

ESTATS FINANCERS

Balanços abreujats
Comptes de resultats abreujats
Estat de canvis en el patrimoni net

31 de desembre de 2015 i 2014
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BALANÇ ABREVIAT
Exercici anual acabat a 31 de desembre de 2015 i 2014
ACTIU
A) ACTIVO NO CORRENT
Inmobilizat intangible
Inmobilizat material
Inversions immobiliàries
Inversions financeres a llarg termini
B) ACTIVO CORRIENTE
Existències
Deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
Deutors per vendes i prestació de serveis
Deutors, entitats del grup, associades i altres parts
vinculades
Altres deutors
Altres crèdits amb les Administracions Públiques
Inversions financeres a curt termini
Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
Fon dotacional
Romanent
Excedent de l'exercici
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts

Nota

Nota 5
Nota 6

Nota 6

Nota 14
Nota 9

Nota 6

Nota 8

Nota 9

B) PASIU NO CORRENT
C) PASIU CORRENT
Provisions a curt termini
Deutes a curt termini
Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini
Nota 7 i 14
Creditors per activitats i altres comptes a pagar
Nota 7
Proveïdors
Creditors varis
Personal
Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions
Públiques
Nota 11
Periodificacions a curt termini
Nota 4.e
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

2015
175.644,69
0,00
634,69
0,00
175.010,00
2.075.670,00
0,00
1.351.262,43
520.437,69

2.14
895,65
0,00
885,65
0,00
10,00
1.982.089,92
0,00
1.643.722,35
647.176,16

307.077,62
523.747,12
0,00
0,00
31.319,94
693.087,63
2.251.314,69

308.319,55
688.226,64
0,00
0,00
1.838,52
336.529,05
1.982.985,57

2015
197.734,53
30.940,15
60.000,00
26.986,29
-56.046,14
166.794,38

2.014
119.232,79
86.986,29
60.000,00
17.524,22
9.462,07
32.246,50

0,00

0,00

2.053.580,16
0,00
0,00
290.311,54
206.226,69
0,00
48.851,47
9.471,03

1.863.752,78
0,00
0,00
298.321,62
274.440,36
0,00
97.163,24
9.204,18

147.904,19
1.557.041,93
2.251.314,69

168.072,94
1.290.990,80
1.982.985,57
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COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT
EXERCICI 2015 i 2014

COMPTE DE RESULTATS
Ingressos per les activitats
Aprovisionaments
Consums
Treballs realitzats per altres entitats
Despeses de personal
Altres despeses de explotació
Serveis exteriors
Serveis professionals independents
Primes d'assegurances
Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Altres serveis
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de
les activitats
Altres despeses de gestió corrent
Amortització de l'immobilizat
Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
Despeses financers
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
Impostos sobre beneficis
RESULTAT DE L'EXERCICI

Nota 12
Nota 12

Nota 12

Nota 6
Nota 9
Nota 5
Nota 9

2015
2014
2.069.331,96 1.885.112,60
-589.911,64 -584.489,78
-147.141,47
-70.011,76
-442.770,17 -514.478,02
1.143.772,32 1.168.098,71
-539.699,20 -369.059,22
-51.832,65
-2.786,92
-280,86
-1.727,27
-310.721,50

-48.919,26
-2.459,14
-119,48
-16.264,20
-297.658,22

-172.350,00
0,00
-754,27
147.907,21
-56.898,26
852,12
0,00
852,12
-56.046,14
0,00
-56.046,14

-3.638,92
0,00
-1.152,76
245.171,28
7.483,41
1.988,13
-9,47
1.978,66
9.462,07
0,00
9.462,07
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
EXERCICI 2015 I 2014

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
SALDO , FINAL DE L'ANY 2013
Ajustaments per canvis de criteri
Ajustaments per errors 2013
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2014
Excedent de l'exercici
Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
Operacions de patrimoni net
Altres variacions del patrimoni net
SALDO , FINAL DE L'ANY 2014
Ajustaments per canvis de criteri
Ajustaments per errors 2014
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2015
Excedent de l'exercici
Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
Operacions de patrimoni net
Altres variacions del patrimoni net
SALDO , FINAL DE L'ANY 2015

Fons
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00

Romanent
13.387,59
0,00
0,00
13.387,59
0,00
0,00
0,00
4.136,63
17.524,22
0,00
0,00
17.524,22
0,00
0,00
0,00
9.462,07
26.986,29

Excedent de
l'exercici
4.136,63
0,00
0,00
4.136,63
9.462,07
0,00
0,00
-4.136,63
9.462,07
0,00
0,00
9.462,07
-56.046,14
0,00
0,00
-9.462,07
-56.046,14

Subvencions,
donacions i llegats
rebuts
(Nota 9)
166.417,78
0,00
0,00
166.417,78
0,00
-245.171,28
0,00
111.000,00
32.246,50
0,00
0,00
32.246,50
0,00
-162.755,90
0,00
297.303,78
166.794,38

Total
243.942,00
0,00
0,00
243.942,00
9.462,07
-245.171,28
0,00
111.000,00
119.232,79
0,00
0,00
119.232,79
-56.046,14
-162.755,90
0,00
297.303,78
197.734,53
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MEMÒRIA ABREUJADA

31 de desembre de 2015
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MEMÒRIA ABREUJADA
1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ
La Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC (en endavant CIT UPC) es va constituir el 27 de gener
de 2011, es regeix pels seus Estatuts, i per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada per la Llei 7/2012, de 15 de juny, i la Llei 49/2002
de 23 de desembre de Règim fiscal de les Entitats sense fines lucratius i dels Incentius fiscals al Mecenatge.
La missió de CIT UPC consisteix en promoure el desenvolupament econòmic i social i, molt especialment,
millorar la competitivitat empresarial mitjançant la generació de coneixement tecnològic, el
desenvolupament d’activitats de R+D+i i la seva aplicació.
CIT UPC serveix als objectius de la Universitat Politècnica de Catalunya en el foment de la recerca i la
innovació, contribueix a la seva difusió i a la prestació de serveis científics i tecnològics a les Empreses.
CIT UPC neix com un instrument de la UPC per donar resposta a les noves condicions de transferència
tecnològica, amb l’objectiu de facilitar, potenciar i visualitzar l’acció i el potencial i la transversalitat dels
centres de recerca i transferència de tecnologia de la UPC, cap al sistema productiu, les administracions i
les organitzacions, en general, i incrementar els seus resultats. Aquests Centres, són els següents:





















CD6 Centre de desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
CDEI Centre de Disseny d’Equips Industrials
CDIF Centre de Diagnòstic Industrial i Fluodinàmica
CIEFMA Centre d'Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials
CITCEA
CRAHI Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia
CREB Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica
CRESCA Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari
InLAB Laboratori InLab de la Facultat d’Informàtica de Barcelona
INNOTEX CENTER
CTTC Centre Tecnològic de la Transferència de Calor
DAMA Data Management Group
GCEM Grup de Compatibilitat Electromagnètica
LABSON Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics
LAM Laboratori d'Aplicacions Multimèdia
LEAM Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica
MCIA Centre MCIA Innovation Electronics
SARTI Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de
la Informació
SEER Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable
TALP Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i de la Parla

L’activitat de CIT UPC s’estructura des del criteri de la especialització tecnològica. El mapa de les capacitats
s'agrupa en 6 grans àrees:
Tecnologies dels Materials
- Tecnologies que permeten obtenir i conformar els materials polimèrics, metàl·lics, ceràmics, naturals o
compostos en matèries primeres, en productes semielaborats o en productes finals.
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- Tecnologies capaces de modificar, mitjançant l'aplicació de recobriments, tractaments tèrmics o
tractaments superficials, les propietats físiques, químiques, mecàniques o tribològiques dels materials
prèviament conformats.
- Tecnologies necessàries per tal d'unir o reparar els materials que integren un peça, un component, una
eina, un equip o una estructura.
Tecnologies de la producció
- Tecnologies que afecten al disseny de producte: conceptualització, modelat, prototipatge, assajos i
industrialització.
- Tecnologies que intervenen en el disseny, manteniment i control de plantes productives i maquinària.
Tecnologies mèdiques
- Tecnologies relacionades amb el desenvolupament de nous equips i productes en el camp de l'enginyeria
biomèdica.
- Tecnologies aplicades a la rehabilitació per discapacitats i teleassistència mèdica.
- Tecnologies aplicades en l'àmbit de la bioenginyeria.
Tecnologies de l’energia i del medi ambient
- Tecnologies relacionades amb la producció, emmagatzematge, transport, transmissió i conversió
d'energia, tant d'origen fòssil com renovable, així com les que fan referència a estalvi energètic.
- Tecnologies relacionades amb la contaminació atmosfèrica, de l’aigua i del sòl, pel que fa referència a la
seva prevenció i tractament, així com les relacionades amb reciclatge, gestió i recuperació de residus i
sostenibilitat.
Tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC)
- Tecnologies que agrupen els elements i les tècniques utilitzades en el tractament, l’emmagatzematge i la
transmissió de la informació, principalment d'informàtica, Internet i telecomunicacions.
- Tecnologies basades amb electrònica, microelectrònica, semiconductors, superconductors, òptica, els
dispositius que es deriven (hardware).
- Tecnologies de programari per el processat d'informació i la creació de sistemes d'informació (software).
- Tecnologies de la comunicació, que mitjançant la combinació dels dos anteriors, permeten establir la
connectivitat i la integració entre dispositius i sistemes.
Tecnologies químiques i de l’alimentació
- Tecnologies aplicades a la nutrició humana i animal i a les indústries afins.
- Tecnologies relacionades amb la producció d'aliments, la conservació i l'envasament, la logística, la
distribució, i l'anàlisi i control.
- Tecnologies aplicades a l'obtenció de productes químics a través de reaccions, juntament amb el disseny i
desenvolupament del seu procés, transformació i configuració estructural per tal de generar nous
materials a escala molecular, i el tractament de superfícies per modificar propietats i obtenir noves
funcionalitats.
- Tecnologies aplicades a la detecció, anàlisi i recuperació d'elements i compostos en diferents substrats.
Són beneficiaris de las activitats de la Fundació tots els agents econòmics, socials i formatius de l’àmbit
d’actuació territorial de la Fundació, i en especial, les empreses, institucions, ens públics i privats, així com
la societat en general, que resulti beneficiada de les activitats de recerca, transferència de tecnologia i
valorització pròpies de la Fundació. La determinació dels beneficiaris es fa en base a criteris d’imparcialitat i
no discriminació.
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
a) Imatge fidel
Els comptes anuals abreujats adjunts s’han preparat a partit dels registres comptables i es presenten
d’acord el Decret 259/2008 de 23 de desembre, pel que s’aprova el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i
les Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i el Decret 125/2010 de 14 de
setembre, de modificació del Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions subjectes a la
legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, amb l’objecte
de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat corresponen a
l’exercici terminat el 31 de desembre de 2015 i 2014.
b) Principis Comptables no obligatoris aplicats
No s'han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, es presenten aquests comptes anuals
abreujats considerant la totalitat dels principis i normes comptables d'aplicació obligatòria que tenen un
efecte significatiu en els comptes anuals. No hi ha cap principi comptable que, sent obligatori, hagi deixat
d'aplicar-se.
c) Comparació de la informació
Aquests comptes anuals abreujats es presenten, a efectes comparatius amb cadascuna de les partides de
Balanç de Situació abreujat, del Compte de Pèrdues i Guanys abreujat i de l’Estat de Canvis en el Patrimoni
Net, a més de les xifres de l’exercici 2015, les corresponents a l’exercici anterior. Les partides d’ambdós
exercicis són comparables i homogènies.
d) Agrupació de partides
Determinades partides del balanç abreujat, del compte de pèrdues i guanys abreujat i de l’estat de canvis
en el patrimoni net es presenten de forma agrupada per facilitar la seva comprensió, si bé, en la mesura
que sigui significativa, s’ha inclòs la informació desagregada a les corresponents notes de la memòria.
e) Elements recollits en diverses partides
No hi ha elements patrimonials de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del Balanç de
situació abreujat.
f)

Canvis en criteris comptables
Durant l’exercici 2015 no s’han produït canvis comptables significatius respecte als aplicats en l’exercici
anterior.

g) Correcció d’errors
Durant l’exercici 2015 no s’han efectuat ajustos per correcció d’errors.
h) Presentació dels Comptes Anuals
Les xifres contingudes en la memòria abreujada dels comptes anuals es presenten expressades en euros.
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3. Aplicació de resultats
La proposta de distribució de l’excedent obtingut en els exercicis 2015 i 2014, formulada pels membres del
Patronat és la següent:

Exercici 2015
Bases de repartiment
Excedent de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Romanent
Total aplicació = Total base de repartiment

Import
-56.046,14
-56.046,14
Import
-56.046,14
-56.046,14

Bases de repartiment
Excedent de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Romanent
Total aplicació = Total base de repartiment

Import
9.462,07
9.462,07
Import
9.462,07
9.462,07

Exercici 2014

4. Normes de registre i valoració
Les principals normes de valoració utilitzades per la Fundació en l’elaboració dels seus comptes anuals
abreujats per l'exercici 2015, d'acord amb les establertes en el Pla de Comptabilitat de les Fundacions
privades, han estat les següents:
a) Immobilitzat material
Els elements de l'immobilitzat material es reconeixen pel seu preu d'adquisició o cost de producció menys
l'amortització acumulada i l'import acumulat de les pèrdues reconegudes.
L'immobilitzat material s'amortitza seguint el mètode lineal segons l'estimació de vida útil dels elements.
Els coeficients d'amortització son els següents:
%
Equips informàtics

33

Mobiliari

10

Altre immobilitzat

25

Quan el valor comptable és superior al seu import recuperable estimat, el seu valor es redueix fins a aquest
import recuperable.
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b) Actius financers
Préstecs i partides a cobrar: Són actius financers originats en la venda de béns o en la prestació de serveis
per operacions de tràfics, o els que no tenint un origen comercial, no són instruments de patrimoni ni
derivats i els cobraments del qual són de quantia fixa o determinable i no es poden negociar en un mercat
actiu.
Inicialment, els préstecs i partides a cobrar es valoren pel seu valor raonable, entès aquest com el preu
acordat en la contraprestació més els costos de la transacció que li són directament atribuïbles.
Posteriorment es valoren a cost amortitzat.
Al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessàries si existeix evidència objectiva
que el valor d'un crèdit, s'ha deteriorat, és a dir, si existeix evidència d'una reducció o retard en els fluxos
d'efectiu estimats futurs corresponents a aquests actius.
La correcció valorativa per deterioració de deutors al 31 de desembre de 2015 s'ha estimat en funció de
l'anàlisi de cadascun dels saldos individualitzats pendents de cobrament a aquesta data.
Els actius financers es donen de baixa quan es traspassen substancialment tots els riscos i beneficis
inherents a la propietat.
Inversions mantingudes fins al venciment: corresponen a dipòsits en entitats bancàries, amb una data de
venciment fixada, que comporten cobraments de quantia determinada o determinable. Es valoren
inicialment pel seu valor raonable, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els
costos de transacció que els són directament atribuïbles.
En valoracions posteriors, es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el
Compte de Pèrdues i Guanys, aplicant el mètode del tipus d'interès efectiu
Fiances: les fiances constituïdes figuren comptabilitzades per l'import lliurat.
Efectiu i altres actius líquids equivalents: inclouen l'efectiu en caixa, els dipòsits a la vista en entitats de
crèdit i altres inversions a curt termini de gran liquiditat amb un venciment original inferior a tres mesos.
c) Passius financers
Préstecs i partides a pagar: són aquells dèbits i partides a pagar que s'han originat en la compra de béns i
serveis per operacions de tràfic, o també aquells que sense tenir un origen comercial, no poden ser
considerats com a instruments financers derivats.
Aquests deutes es reconeixen inicialment al seu valor raonable ajustat pels costos de transacció
directament imputables, registrant-se posteriorment pel seu cost amortitzat.
Els passius financers es donen de baixa quan l’obligació s’hagi extingit.
d) Impostos sobre beneficis
La despesa per impost de societats es calcula en funció del resultat econòmic derivat de les rendes no
exemptes segons el que es disposa en la Llei 49/2002, de règim fiscal d'entitats sense finalitats lucratives,
abans d'impostos, augmentat o disminuït, segons correspongui, per les diferències permanents amb el
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resultat fiscal, entenent aquest com la base imposable del citat impost, i minorat, si escau, per les
bonificacions i deduccions en la quota, excloses les retencions i pagaments a compte.
e) Periodificacions a curt termini
L'epígraf “Periodificacions a curt termini” recull la provisió de despeses pendents de rebre corresponents
als projectes en execució a la data de tancament de l'exercici.

f)

Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri de meritació, és a dir, quan es produeix el corrent
real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment en què es produeixi el
corrent monetari o financera derivada d'ells.

g) Provisions i contingències
Les provisions es reconeixen quan existeixen obligacions presents a la data del balanç sorgides com a
conseqüència de successos passats dels quals poden derivar-se perjudicis patrimonials de probable
materialització, l'import de la qual i moment de cancel·lació són indeterminats. Aquests saldos es registren
pel valor actual de l'import més probable que s'estima que la Fundació hauria de desemborsar per
cancel·lar l'obligació.
Es consideren passius contingents aquelles obligacions possibles, sorgides com a conseqüència de
successos passats, materialització dels quals està condicionada al fet que ocorri, o no, un o més
esdeveniments futurs independents de la voluntat de la Fundació.
La Fundació no té provisions ni passius contingents.
h) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
Les despeses relacionades amb minimització de l'impacte mediambiental així com la protecció i millora del
medi ambient, es registren, si aplica, conforme a la seva naturalesa en el Compte de Pèrdues i Guanys de
l'exercici en què es produeixen.
No s’ha registrat cap provisió de caràcter mediambiental, atès que no existeixen contingències relacionades
amb aquestes.
i)

Registre i valoració de les despeses de personal
La Fundació no té compromisos per pensions amb els seus treballadors.

j)

Subvencions, donacions i llegats
Les criteris de comptabilització de les subvencions, donacions i llegats són els següents:
Les subvencions de caràcter no reintegrables es comptabilitzen en el patrimoni net. Aquest ingrés s'aplicarà
al compte de resultats en funció de la meritació de les despeses derivades de l'execució del projecte
subvencionat.
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Les subvencions de caràcter reintegrables es registren com passius fins que adquireixen la condició de
reintegrable.
k) Transaccions entre parts vinculades
Amb caràcter general, els elements objecte d'una transacció amb parts vinculades es comptabilitzen en el
moment inicial pel seu valor raonable. Si escau, si el preu acordat en una operació diferís del seu valor
raonable, la diferència es registrarà atenent a la realitat econòmica de l'operació. La valoració posterior es
realitza d'acord amb el previst en les corresponents normes.
5. Immobilitzat material
El moviment de l'immobilitzat material durant els exercicis 2015 i 2014 ha estat el següent:
Exercici 2015
Cost
Equips per a processos d'informació
Mobiliari
Altre immobilitzat material

Saldo inicial
3.886,87
3.173,96
298,00
414,91

Amortització acumulada
Equips per a processos d'informació
Mobiliari
Altre immobilitzat material
Valor net comptable

-3.001,22
-2.719,30
-59,19
-222,73
885,65

Altes
Saldo final
503,31
4.390,18
503,31
3.677,27
298,00
414,91
-754,27
-620,74
-29,80
-103,73
-250,96

-3.755,49
-3.340,04
-88,99
-326,46
634,69

Exercici 2014
Cost
Equips per a processos d'informació
Mobiliari
Altre immobilitzat material

Saldo inicial
3.886,87
3.173,96
298,00
414,91

Amortització acumulada
Equips per a processos d'informació
Mobiliari
Altre immobilitzat material
Valor net contable

-1.848,46
-1.700,07
-29,39
-119,00
2.038,41

Altes
-

Saldo final
3.886,87
3.173,96
298,00
414,91

-1.152,76
-1.019,23
-29,80
-103,73
-1.152,76

-3.001,22
-2.719,30
-59,19
-222,73
885,65

L'immobilitzat material totalment amortitzat a 31 desembre 2015 y 2014 ascendeix a 3.173,96 i 800,44 €,
respectivament.
6. Actius financers
La classificació dels actius financers és la següent:
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Crèdits, Derivats i altres
31.12.15
31.12.14
Actius financers a llarg termini
Actius financers a cost amortitzat
Altres actius financers - fiances

175.000,00
10,00
175.010,00

10,00
10,00

1.351.262,43
693.087,63
2.044.350,06
2.219.360,06

1.643.722,35
336.529,05
1.980.251,40
1.980.261,40

Actius financers a curt termini
Préstecs i partides a cobrar
Efectiu i altres actius líquids equivalents
Total Actius Financers

La totalitat de l’epígraf “Efectiu i altres actius líquids equivalents” dels exercicis 2015 i 2014 corresponen a
comptes corrents en entitats financeres.
En els exercicis 2015 i 2014 s’han registrat 172.350 € i 3.638,92 €, respectivament, per correccions
valoratives per deteriorament per reversions de l’epígraf “Deutors per vendes i prestació de serveis”.
7. Passius financers
La classificació dels passius financers és la següent:
Crèdits, Derivats i altres
31.12.15
31.12.14
Passius financers a curt termini
Préstecs i partides a pagar
Total Passius Financers

496.538,23
496.538,23

572.761,98
572.761,98

8. Fons propis
El moviment dels fons propis durant els exercicis 2015 i 2014 ha estat el següent:
Exercici 2015

Saldo inicial
Augments
Disminucions Exercici
2014
Disminucions Exercici
2015
Saldo final

Fons
dotacional
Romanent
60.000,00
17.524,22
9.462,07
60.000,00

Excedent
de l’exercici
9.462,07
-9.462,07

Total
86.986,29
9.462,07
-9.462,07

-

-56.046,14

-56.046,14

26.986,29

-56.046,14

30.940,15
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Exercici 2014

Saldo inicial
Augments
Disminucions
Saldo final

Fons
dotacional
Romanent
60.000,00
13.387,59
4.136,63
60.000,00
17.524,22

Excedent
de l’exercici
4.136,63
9.462,07
-4.136,63
9.462,07

Total
77.524,22
13.598,70
-4.136,63
86.986,29

9. Subvencions, donacions i llegats
El detall i moviment de les subvencions i donacions dels exercicis 2015 i 2014 ha estat el següent:
Exercici 2015
Origen
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas
ACC1Ó – Generalitat de Catalunya - Plans
d’actuació en transferència tecnològica
ACC1Ó – Generalitat de Catalunya –
Programa Tecniospring
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
European Union Commission Framework
Programme 7 Altres

Saldo
inicial

Traspàs a
resultats

Altes

Saldo
final

Baixes

32.246,50

-

-19.382,28

-12.864,22

-

-

135.154,00

-109.000,00

-

26.154,00

-

129.720,00

-10.577,74

-

119.142,26

-

17.899,00

-2.932,64

-

14.966,36

-

25.795,00

-19.263,24

-

6.531,76

32.246,50

1.600,00
310.168,00

-1.600,00
-162.755,90

-12.864,22

166.794,38

Exercici 2014
Origen
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas
ACC1Ó – Generalitat de Catalunya

Saldo
inicial
80.319,07
86.098,71
166.417,78

Traspàs a
resultats

Altes
111.000,00
111.000,00

Saldo
final

-48.072,57

32.246,50

-197.098,71
-245.171,28

32.246,50

Durant l’exercici 2015 s’han registrat 14.848,69 € de reintegraments de subvencions; en 2014 no s’han
realitzat reintegraments de les subvencions.
El detall de l’import de subvencions i donacions concedides pendents de cobrament és el següent:
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Entitat
ACC1Ó – Generalitat de Catalunya
ACC1Ó – Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya- Secretaria
d'Universitats i Recerca

Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas
ACCIÓ – Generalitat de Catalunya

ACCIÓ – Generalitat de Catalunya
ACC1Ó – Generalitat de Catalunya
ACC1Ó – Generalitat de Catalunya
Ministerio de Industria, Energía y
Turismo
European Union Commission
Framework Programme 7 -

Concepte
Pla de consolidació i col·laboració de
CIT UPC i els Centres TECNIO IT de la
UPC
Ajuts als Plans d’actuació d’agents
TECNIO a l’any 2012
Potenciació de la transferència de
tecnologia de la UPC a les Empreses,
mitjançant
la
creació
i
desenvolupament
del
Centre
d’Innovació i Tecnologia CIT UPC.
Centro Transnacional para la Promoción
de Proyectos de Innovación en el Sector
Metal
Conveni subvencional per incrementar
la capacitat, qualitat i quantitat de la
transferència tecnològica 2013
Conveni subvencional per incrementar
la capacitat, qualitat i quantitat de la
transferència tecnològica 2014
Plans d’actuació en transferència
tecnològica – 2015
Programa Tecniospring
Ajudes de suport a agrupacions
empresarials innovadores a fi de
millorar la competitivitat de les petites i
medianes empeses.
Technology Transfer in Computing
Systems

31.12.15

31.12.14
-

124.995,97

39.711,60
124.995,97

-11.836,49

285.000,00

62.233,14

80.319,07

47.200,00

47.200,00

44.400,00

111.000,00

135.154,00

-

90.804,00

-

17.899,00

-

12.897,50

-

523.747,12

688.226,64

10. Informació sobre els aplaçaments de pagament realitzats a proveïdors. Disposició addicional tercera
“Deure d’informació” de la llei 15/2011, de 5 de juliol
D’acord amb el que s’indica en la disposició addicional tercera “Deure d’informació” de la Llei 15/2011, de 5
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, s’informa dels pagaments realitzats a la data de
tancament de balanç:

Dins del termini màxim legal
Resta
Total pagaments de l’exercici

Pagaments realitzats a la data de tancament de balanç
Exercici 2015
Exercici 2014
Import
Import
Import
%
637.973,79
96,17%
544.850,03
98,12%
25.441,20
3,83%
10.445,98
1,88%
663.414,99
555.296,01
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11. Situació fiscal
La fundació es troba acollida al Règim fiscal de la Llei 49/2002 de 23 de desembre de Règim fiscal de les
Entitats sense fins lucratius i dels Incentius fiscals al Mecenatge. Totes les rendes generades per la Fundació
es consideren exemptes, per la qual cosa la despesa per impost de societats és zero.
Segons estableix la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se definitivament liquidats fins que
les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals, o hagi transcorregut el
termini de prescripció de quatre anys. Al tancament de l'exercici 2015, la Fundació té obert a inspecció tots
els exercicis des de la seva constitució.
Els saldos amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 2015 i 2014 són els següents:

Hisenda Pública creditora IVA
Hisenda Pública creditora IRPF
Seguretat social, creditora
Total

2015
92.744,88
32.943,51
22.215,80
147.904,19

2014
102.396,18
40.683,17
24.993,59
168.072,94

12. Ingressos i despeses
Els membres del Patronat de la Fundació no reben cap tipus de retribució ni s'han derivat despeses pel seu
funcionament.
L'epígraf "Ingressos per les activitats" corresponen als ingressos generats pels contractes de R+D
desenvolupats pels Centres UPC membres de CIT UPC.
El desglossament de l'epígraf Aprovisionaments del compte de resultats en l’exercici 2015 i 2014 és el
següent:

Consums de bens destinats a les
activitats
Treballs realitzats per altres entitats
Variació projectes en execució
Total

2015
147.141,47

2014
70.011,76

206.719,04
236.051,13
589.911,64

179.639,98
334.838,04
584.489,78

La totalitat de consums de l’exercici correspon a compres de l’exercici.
El desglossament de l’epígraf “Despeses de personal” del compte de resultats en l’exercici 2015 i 2014 és el
següent:

Sous i salaris
Seguretat social
Total

2015
903.816,92
239.955,40
1.143.772,32

2014
916.932,01
251.166,70
1.168.098,71

Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
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La dotació fundacional ascendeix a 60.000 € i es va realitzar com a aportació dinerària a la constitució legal
de la Fundació.
Per al càlcul del percentatge de les rendes netes destinats a les activitats fundacionals de la Fundació, es
distingeixen despeses fundacionals de les despeses necessàries per a l'activitat.
La Fundació aplica més del 70% de les rendes i dels ingressos nets anuals al compliment de les finalitats
fundacionals, d’acord amb la normativa de Fundacions vigent.
Exercici 2015

Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses d’explotació
Amortització de l'immobilitzat
Despeses financers
Total

-

Despeses
fundacionals
589.911,64
983.713,44
315.618,93
1.889.244,01

Total ingressos
Despeses necessàries
Rendes Netes
70% s/Rendes Netes
Superàvit aplicat a les activitats fundacionals

Despeses
Necessàries
160.058,88
224.080,27
754,27
384.893,42

2.218.091,29
-384.893,42
1.833.197,87
1.283.238,51
549.959,36

Exercici 2014

Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses d’explotació
Amortització de l'immobilitzat
Despeses financers
Total

-

13.

Despeses
fundacionals
584.489,78
1.016.550,52
284.975,57
1.886.015,87

Total ingressos
Despeses necessàries
Rendes Netes
70% s/Rendes Netes
Superàvit aplicat a les activitats fundacionals

Despeses
Necessàries
151.548,19
84.083,65
1.152,76
9,47
236.794,07

2.132.272,01
-236.794,07
1.895.477,94
1.326.834,56
568.643,38

Fets posteriors al tancament

No s'han produït esdeveniments significatius des del 31 de desembre de 2015 fins a la data de formulació
d'aquests comptes anuals abreujats, afectant als mateixos, no s'hagués inclòs en ells, o el coneixement del
qual pogués resultar útil a un usuari dels mateixos.
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14.

Operacions amb parts vinculades

Les transaccions efectuades amb entitats del grup i parts vinculades són les següents:
2015
Serveis
rebuts
Entitat dominant
Universitat Politècnica de Catalunya
Altres entitats del grup
Fundació Politècnica
UpcNet, S.L.U.
Total

2014
Serveis
realitzats

Serveis
rebuts

Serveis
realitzats

350.269,09

251.704,64

275.568,52

296.841,04

1.378,48
3.855,64
355.503,21

1.794,84
243,00
253.742,48

8.799,73
3.484,90
287.853,15

22.320,63
319.161,67

Els saldos amb parts vinculades a 31 de desembre de 2015 i 2014 són els següents:
2015
Saldo deutor Saldo creditor
Entitat dominant
Universitat Politècnica de Catalunya
Altres entitats del grup
Fundació Parc UPC
Fundació Politècnica
UpcNet, S.L.U.
Total

2014
Saldo deutor Saldo creditor

306.982,62

288.504,22

291.234,55

294.121,63

95,00
307.077,62

1.807,32
290.311,54

95,00
16.990,00
308.319,55

4.199,99
298.321,62

Totes les operacions i saldos corresponen a operacions comercials, realitzades a preu de mercat.
Els membres de l'òrgan de govern no han rebut cap remuneració de qualsevol classe, ni s'han concret
obligacions en matèria de pensions ni s'han concedit bestretes ni crèdits.
15. Altre informació
El nombre mitjà de persones empleades en els exercicis 2015 i 2014, distribuït per categories i desglossat
per sexe és el següent:
2015
Titulat superior
Investigador
Ajudant d’investigador
Cooperació educativa
Total

Home
4
7
13
2
26

2014
Dona
3
5
2
2
12

Home
5
5
18
3
31

Dona
4
1
2
1
8

Els imports rebuts en concepte de sous, dietes i altres remuneracions pel personal d'alta direcció dels
exercicis 2015 i 2014 ha estat de 122.000 euros, cada any. Al 31 de desembre de 2015 i 2014, no existien
compromisos per complements a pensions, avals, garanties o crèdits concedits a favor del personal d'alta
direcció.
Els membres del Patronat de la Fundació a la data d’aprovació d’aquests comptes anuals abreujats són:
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PRESIDENT:

Enric Fossas Colet
Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.

VICE-PRESIDENT:

Ramon Carbonell Santacana
President del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya.

PATRONS:

- Carles Sumarroca Claverol
Vice-president de l’empresa Comsa Emte.
- Fernando Orejas Valdés
Vicerector de Recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya.
- Olga Lanau Rami
Gerent de la Universitat Politècnica de Catalunya.
- Antoni Ras Sabidó
Vicerector de Política Universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya
- Esther Real Saladrigas
Vicerectora de Transferència del Coneixement de la Universitat Politècnica de
Catalunya.
- Santiago Royo Royo
Director del Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes de la
UPC
- Manel Xifra Pagès
President de Comexigroup

En l’exercici 2015 s’ha produït la següent baixa:
- Francisco Vallverdú Bayés
Vicerector de Politica Universitaria de la Universitat Politècnica de Catalunya.

16. Previsió estatutària del destí del Patrimoni de la Fundació
Segons el que preveu l’article 39 dels estatuts de la Fundació, l’extinció de la Fundació determina la cessió
global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es
nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, i amb
l’autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a la Universitat Politècnica de Catalunya, per a les seves
activitats de suport a la R+D o en el seu defecte a d’altres entitats sense ànim de lucre amb finalitats
anàlogues o entitats públiques, sempre que siguin entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la
legislació fiscal vigent.
En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i donar
a l’haver que en resulti l’aplicació establerta en l’apartat anterior.
17. Honoraris auditoria de comptes anuals
Els honoraris relatius als serveis prestats durant els exercicis 2015 i 2014 pels auditors dels comptes anuals
de la Fundació han estat de 4.840 euros, cada any.
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En compliment de la normativa vigent, la Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT UPC)
formula els Comptes Anuals abreujats corresponents a l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2015
que es composa dels fulls adjunts número 1 a 21.
Barcelona, 22 de juny de 2016

_______________
Enric Fossas Colet
President

_______________________
Ramon Carbonell Santacana
Vice- President

______________________
Carles Sumarroca Claverol
Patró

_____________________
Antoni Ras Sabidó
Patró

________________
Fernando Orejas Valdés
Patró

______________
Olga Lanau Rami
Patró

___________________
Esther Real Saladrigas
Patró

______________________
Santiago Royo Royo
Patró

___________________
Manel Xifra Pagès
Patró
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